
VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN TE ’s-GRAVENHAGE E.O. 

BELEID VAN DE HOUTRUSTKERK IN 2017

Plaatsbepaling en doelstelling

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken (VVP Den Haag) 

bezit rechtspersoonlijkheid en is een lokale afdeling van de Provinciale Vereniging van 

Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in 

Nederland (VVP).

Tevens is de VVP Den Haag een wijkgemeente van bijzondere aard binnen het verband van 

de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PKN Den Haag).

De VVP wil een beweging voor eigentijds geloven zijn en stelt zich als doel het vrijzinnige 

gedachtegoed in de eerste plaats binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) uit te 

dragen, maar zoekt ook waar mogelijk samenwerking met andere vrijzinnige 

geloofsgemeenschappen.

 

Huidige situatie

Tot de Houtrustkerkgemeente worden gerekend de leden en vrienden/begunstigers van de 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken. De ingeschrevenen 

zijn verspreid woonachtig in Den Haag en omliggende gemeenten; het ledenbestand is sterk 

vergrijsd. Toch zijn nog veel leden zeer actief en vinden er veel activiteiten in de 

Houtrustkerk plaats. Naast de zondagse vieringen en bijzondere diensten zijn er kringen, 

cursussen, huisgemeenten en vrouwengroepen. Er is een cantorij en een kerkkoor en op 

zondag na de dienst worden er regelmatig koffieconcerten gegeven.

De Houtrustkerk doet mee in het Vrijzinnig Beraad, een regionaal samenwerkingsverband van

kerken en geloofsgemeenschappen van vrijzinnige signatuur in de Haagse regio (VVP, NPB, 

Apostolisch Genootschap, doopsgezinden en remonstranten).

Eveneens vormt de Houtrustkerk samen met de katholieke Ignatiusparochie aan de 

Elandstraat, het religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), de Evangelische 

Broedergemeente aan de Chasséstraat, de Protestantse wijkgemeente Den Haag-West en de 

gereformeerde Noorderkerk aan de Schuytstraat het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD).

Gedrukte communicatie gaat via Kerk in Den Haag (Maandblad voor spiritualiteit, cultuur en 

samenleving), VrijZinnig (Ledenblad van de VVP beweging voor eigentijds geloven in 

samenwerking met V-LINK) en de Nieuwsbrief Houtrustkerkgemeente (maandelijks, voor 

gemeenteberichten). Andere informatiebronnen zijn het medelingenbord in de hal van de 

kerk, de mededelingen onderaan op de gedrukte liturgie, de vitrine Houtrustweg en de website

www.houtrustkerk.nl

De Houtrustkerk beschikt ook over een uitgebreide bibliotheek en een verenigingsarchief.

Via de diaconie kan vervoer van en naar de kerk worden geregeld. De kerkdiensten zijn ook te

beluisteren via de kerkomroep.

Financiële onderbouw

Het kerkgebouw annex kosterswoning is eigendom van de Vereniging van Vrijzinnige 

Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken. De grond is eigendom van de burgerlijke 

gemeente Den Haag; de canon voor de erfpacht en andere vaste lasten drukken zwaar op de 

begroting van de vereniging, die toch ook een belangrijke functie vervuld in het 

maatschappelijk leven.



Ten laste van de vereniging komen ook de salarissen van de predikant, cantrix-organiste en 

kosteres, het viaticum voor de gastpredikanten, het beheer en onderhoud van het kerkgebouw 

en de kosterswoning, publiciteitskosten en de contributie aan de landelijke VVP.

De kerkzaal en nevenruimten worden incidenteel aan derden verhuurd.

Het souterrain van de kerk is op langjarige contractbasis verhuurd en wordt als 

kinderdagverblijf met naschoolse opvang gebruikt.

De kerkzaal wordt ook als expositieruimte benut; de kosteres heeft het beheer en toezicht.

Naast collecten hebben de gemeenteleden in 2015 gemiddeld ongeveer € 31 per maand aan 

vrijwillige bijdragen aan de vereniging overgemaakt. De vereniging is ook dankbaar voor 

grote en kleine bedragen uit nalatenschappen.

Richtpunten in de toekomst en programma voor 2017

1) Christelijk geloven ligt veeleer in de orthopraxis dan in de orthodoxie (Matth.22:34-40): de

Houtrustkerk wil dienstbaar zijn in de Haagse regio en aan de wereld.

2) De Houtrustkerk wil ook een centrum van bezinning zijn voor buitenkerkelijken en 

andersdenkenden in Den Haag en omliggende gemeenten.

3) Verhoging van het ledental en een ruimere kring van vrienden door een grotere 

verbreiding van het vrijzinnige gedachtegoed.

4) Bevordering van de incidentele verhuur van de kerkzaal en nevenruimten voor huwelijken, 

uitvaarten, concerten, exposities, vergaderingen en andere bijeenkomsten. 

5) De Houtrustkerk in een groene omgeving als een huis voor de buurt.
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